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Danish Entrepreneurship Festival    

Del din idé! 
GUIDE  
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Alle kan skabe forandring  
Har du en god idé? Eller har du en drøm at gøre en forskel? Gode ideer er efterspurgt inden for ALLE 

områder af samfundet, på alle niveauer og på alle arbejdspladser – offentlige som private. I efteråret har du 

mulighed for at øve dig i at handle på en god idé. Det kan du gøre ved at deltage i Del din ide. Alle 

studerende fra korte og mellemlange uddannelser kan deltage.  

 

Der er brug for gode ideer på den helt lille, specialiseret og meget nære skala, men man har også lov til at 

tænke stort. Og evnen til at tænke nyt og skabe forandring er noget, alle kan træne! 

 

I det nedenstående kan du læse hvorfor og hvordan, du kan komme med.  

 

Hvordan øver man sig i at skabe forandring?  
Kompetencer til at skabe forandring og finde på gode ideer indebærer mange forskellige aspekter – og 

processen har ikke nødvendigvis en lineær køreplan, man kan følge. Forandringsskabelse handler bl.a. om 

at kunne identificere et problem, en efterspørgsel eller em proces, der kan forbedres. Man skal være skarp 

på at forstå sin omverden og det område, hvor der er mulighed eller behov for forandring. Det handler om 

kreativitet, idegenerering og samarbejde. Det handler udvikling, afprøvning og realisering af ideen. Og så 

handler det også om at turde sige sin ide højt. Ved at deltage i Del din ide, kommer du til prøve kræfter 

med dette. 

 

Del din ide – forløbet kort fortalt:  

• Du er studere på et erhvervsakademi, professionshøjskole, kunstnerisk eller maskinmesterskole. 

• Du øver dig på at udvikle på en ide eller projekt – alene eller sammen med andre. 

• Der udarbejdes et 2-siders skriftligt produkt om projektet og jeres idé - en idebeskrivelse – som 

indsendes senest 27. oktober 2020 kl. 12.00 i PDF pr. Mail til kirstine@ffefonden.dk. 

• Til Danish Entreprenuership Festival onsdag den 18. november har du mulighed for at diskutere 

ideen med en-to professionelle sparringspartnere online, som også har læst idebeskrivelsen. 

• Efterfølgende får din underviser tilsendt skriftlig tilbagemelding på projektet fra rådgiverne, du kan 

reflektere over læringsudbytte – og hvis du har lyst, kan du arbejde videre med ideen. 

Hvem kan deltage 

Alle studerende på et erhvervsakademi, professionshøjskole, kunstnerisk eller maskinmesterskole som 

arbejder med et projekt og en ide kan deltage. Til ´Del din idé´ er alle studerende velkomne, uanset hvor 

længe du har arbejdet på din ide. Skal du derimod deltage i Idekonkurrencen skal idéen være opstået 

tidligst 1. august, og altså i indeværende skoleår.  

 

Der indgår altså tre hovedelementer i forløbet Del din idé  

1) En skriftlig beskrivelse af ideen på to sider 

2) En samtale på 10 min. med en-to sparringspartnere fra det danske erhvervsliv og offentlige institutioner, 

der kan komme med inputs, stille relevante spørgsmål, og hvor du kan få rådgivning. 

3) Skriftlig feedback til jeres team, som sendes efter uge 47.  
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Idébeskrivelsen 

I den skriftlige idébeskrivelse skal I præsentere jeres idé kort og præcist på skrift. I kan indsætte et 

billeder/visualisering/illustration. I har max. to sider (4800 tegn).  

I udarbejdelsen af idébeskrivelsen skal I bruge nedenstående skabelons overskrifter. Teksten i kursiv er 
vejledende og ment som inspiration til, hvad I bør overveje undervejs, når I udvikler på jeres ide.  

 
Idé 
Beskriv, hvad jeres problemstilling er, og hvordan jeres idé hjælper med at løse dette problem. Hvilken værdi 
bringer jeres projekt/idé til verden? Arbejder I med et af Verdensmålene vil vi opfodre til at skrive dette ind. 
Forklar, hvordan I er kommet på idéen, og hvad det nye ved idéen er. Forklar, hvordan I har undersøgt 
markedet, og hvordan jeres idé skiller sig ud fra det, der allerede findes. Forklar, hvordan jeres idé tager 
udgangspunkt i netop jeres faglighed eller viden. Har I allerede udtænkt jeres forretningsmodel, kan den 
beskrives her. 
 
 
Værdiskabelse 
Forklar, hvordan og for hvem jeres idé skaber værdi og gør en forskel. Fortæl, hvilken værdi idéen skaber, 
og om værdien er social, kulturel og/eller økonomisk. Benyt fx SDGérne hvis I arbejder med dem.  
 
Målgruppe 
Forklar, hvorfor I har valgt netop denne målgruppe, og hvorfor målgruppen har brug for jeres idé. Beskriv, 
hvilke undersøgelser og viden der understøtter, at jeres idé opfylder et reelt behov hos målgruppen. 
 
Realiserbarhed 
Beskriv, hvilke ressourcer (f.eks. økonomi, viden, samarbejdspartnere) I har brug for, for at kunne realisere 
idéen. Forklar, hvordan I har undersøgt eller afprøvet, om idéen kan realiseres. 
 
Samarbejdspartnere 
Fortæl om jeres netværk og samarbejdspartnere og om, hvordan de har bidraget til udviklingen af jeres idé. 
Hvem har I talt med, hvilken feedback har I fået, og hvordan har I brugt det? Beskriv, hvilke fremtidige 
samarbejdspartnere I har brug for at komme i kontakt med. 
 
Team 
Beskriv kort hvem I er, og hvilke roller I har i projektet.  
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Tilmelding til ´Del din idé´ 

 
1. I tilmelder jeg på Danish Entrepreneurship festival hjemmeside, tryk her 

2. Husk at indskrive fulde navn på alle medlemmer i teamet 

3. I sender jeres idébeskrivelse senest tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 12.00 i PDF-format til 
kirstine@fonden.dk. 

I mailen skal I angive: 
 
- Navne på medlemmer af gruppen  
- Gruppenavn 
- Et telefonnummer på én i gruppen 
- Uddannelse og uddannelsesinstitution  
- Underviser  

4. I er nu tilmeldt, og vil få besked via mail hvornår på dagen d. 18. Nov. I skal møde de professionelle 
sparringspartnere.  

 

Samtale med professionelle sparringspartnere 

Samtalen vil vare ti minutter. Rådgiverne har forinden læst jeres idebeskrivelse, men vi anbefaler, at I 
bruger de første to minutter på at præsentere jer selv og jeres ide, fortælle om eventuelle ændringer, eller 
hvis I har udviklet på ideen, siden I skrev idébeskrivelsen. Det er også en god ide, hvis I har forberedt 
spørgsmål og overvejet, hvad I ønsker inputs til fra rådgiverne.    

Mødet vil i år foregå virtuelt pga. CV-19-pandemimen. Det betyder, at du kan spare transporten og sidde 
derhjemme med dit team – og samtidig er det en rigtig god mulighed for at øve sig i at sige sin idé højt og få 
feedback på din idé. 
 
Vi skal nok informere nærmere om de mere tekniske detalje, når vi kommer tættere på.    
 

Hvad er Danish Entreprenuership Festival?  
Under normale omstændigheder, afholder Fonden for Entreprenørskab hvert år Danish Entreprenuership 

Award i Fredericia Kongrescenter, men CV-19-pandemien betyder, at intet er som det plejer. Derfor er 

Danish Entreprenuership Award blevet til en online entreprenørskabsfestival i uge 47, som vi kalder Danish 

Entreprenuership Festival.  

Festivalen varer hele ugen, og der er rigtig mange spændende ting på programmet. Der vil foruden 

aktiviteter som Del din ide være pitch-konkurrencer, talks fra unge iværksættere og live debatter! Du kan se 

programmet her – og finde lige præcis de ting, du gerne vil se. Alle kan deltage.   

Har du nogen spørgsmål ang. Danish Entrepreneurship Festival kan du skrive til projektleder 

catrine@ffefonden.dk. Har du nogen spørgsmål til ´Del din idé´kan du skrive til kirstine@ffefonden.dk 

http://danishentrepreneurshipfestival.ffe-ye.dk/tilmelding/tilmelding/del-din-id%C3%A9-videregaaende-uddannelser
http://danishentrepreneurshipfestival.ffe-ye.dk/
mailto:catrine@ffefonden.dk

